ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η πολιτική εξηγεί ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Σας
συνιστούμε να διαβάσετε πλήρως αυτήν την πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το απόρρητό σας, διαβάστε επίσης την πολιτική απορρήτου μας.
Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο, μη
διστάσετε να μας στείλετε ηλεκτρινικό μήνυμα στο privacy@papantoniou.com.cy. Είναι χαρά
μας να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να βελτιώσει
την εμπειρία του χρήστη. Αυτή η ειδοποίηση cookie αποτελεί μέρος της Πολιτικής
Προστασίας Δεδομένων των Υπεραγορών της εταιρείας Παπαντωνίου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με εμάς και πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες των επισκεπτών,
ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στον ιστότοπό μας.
Καθώς αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας,
θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση τους κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό
μας.
Τα Σούπερμαρκετ Παπαντωνίου διατηρούν το δικαίωμα να ανανεώσουν ή να ενημερώσουν
την παρούσα Πολιτική σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν
συμβεί οποιαδήποτε τροποποίηση λάβει χώρα, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως. Σε
περίπτωση που αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν ή αλλάζουν βασικά στοιχεία αυτής της
ειδοποίησης ή της σημασίας της, θα σας ειδοποιήσουμε για αυτές τις τροποποιήσεις εκ των
προτέρων.

1. Τι είναι τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στον υπολογιστή, το tablet ή το
κινητό σας τηλέφωνο καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας. Σε κάθε περίπτωση, δεν
μπορούμε να επαληθεύσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies.
Δεν είναι επιβλαβείς για τις συσκευές σας (όπως ιός ή κακόβουλος κώδικας) και σας
επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις χρήσιμες λειτουργίες του ιστότοπού μας
(καθώς θυμόμαστε τα "αγαπημένα σας").
Τα cookies έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Ορισμένα cookies διαρκούν μέχρι να
κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή για λίγο. Αυτά ονομάζονται "session cookies".
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Ορισμένα διαρκούν περισσότερο, για παράδειγμα, για να επιτρέψουν σε έναν ιστότοπο να
σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε σε αυτόν. Αυτά ονομάζονται «permanent cookies».
Τα cookies τοποθετούνται απευθείας από έναν ιδιοκτήτη ιστότοπου (όπως εμείς) είναι
γνωστά ως «first-party cookies» και οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστότοποι χρησιμοποιούν
επίσης τεχνολογία παρεχόμενη από άλλα άτομα/επιχειρήσεις, για παράδειγμα, για την
παροχή διαδικτυακής διαφήμισης. Τα cookies που έχουν τοποθετηθεί από άλλα μέρη είναι
γνωστά ως «third- party cookies ».
Στην ουσία, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες
πληροφορίες, όπως οι προτιμήσεις των επισκεπτών ή τις επισκέψεις ξανά τον ιστότοπο.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Στην εταιρεία Παπαντωνίου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:
Cookies λειτουργικότητας
Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να απομνημονεύει τις επιλογές σας (όπως το
όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή σας) και να παρέχει βελτιωμένες, πιο προσωπικές
λειτουργίες. Αυτά τα cookie μπορούν να θυμούνται τις τροποποιήσεις που έχετε κάνει στο
μέγεθος του κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλες ιστοσελίδες που μπορείτε να
προσαρμόσετε. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχετε
ζητήσει, όπως η παρακολούθηση ενός βίντεο ή καταχώρηση ενός σχολίου στον ιστότοπό
μας.
Cookies απόδοσης
Αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία cookies συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
χρησιμοποιούμε τον ιστότοπό μας, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν έχετε
λάβει κάποιο μήνυμα σφάλματος. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη συγκέντρωση
ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας και επίσης για να γνωρίζουν πώς ανακαλύψατε τις
ιστοσελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies, είμαστε σε θέση να συλλέξουμε
πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας.
Cookies στόχευσης ή διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την καλύτερη στόχευση της διαδικτυακής
διαφημιστικής μας καμπάνιας, διαμορφώνοντας μια σαφέστερη εικόνα των προτιμήσεών
σας. Τα cookies μπορούν να περιορίσουν τη συχνότητα με την οποία βλέπετε μια διαφήμιση
και μας βοηθούν να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας μας. Αυτά τα
cookies θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί έναν ιστότοπο και μπορούν να μοιραστούν αυτές τις
πληροφορίες με άλλες οργανισμούς ή διαφημιστές. Τα cookie τακτικής στόχευσης ή
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διαφήμισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον
άλλο οργανισμό.

3. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies;
Μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας, το
κινητό σας τηλέφωνο ή τη συσκευή tablet μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος
περιήγησής σας ή μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό του προγράμματος περιήγησής
σας ή να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org ή www.aboutcookies.org για
περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το λογισμικό
προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&hlrm=nl
Firefox:https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookiesparakoloy8hshprotimhsewn?redirectlocale=el&s=cookies&r=5&as=s&redirectslug=enable-anddisable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης είναι πιο προηγμένα από άλλα στη διαχείριση αυτών
των τεχνολογιών, επομένως αν επιθυμείτε περισσότερους ελέγχους, αξίζει να συγκρίνετε
μερικά από αυτά. Για να διαχειριστείτε τα cookies στο κινητό σας τηλέφωνο, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Σημείωση: Οι ιστοσελίδες μας έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν cookies, επομένως
εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες
τις λειτουργίες που παρέχουμε και η εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπό σας μπορεί να μην
είναι η αναμενόμενη.

4. Οι πληροφορίες μας
Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τις ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Είμαστε μια Κυπριακή Εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών (ΗΕ 211975)
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